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Mitä tässä ohjeessa puhutaan joukkueesta, koskee myös henkilökohtaisten sarjojen yksittäisiä kilpailijoita.

1. YLEISTÄ
Kilpailuun on ilmoittautunut 142 kilpailijaa. Henkilökohtaisissa sarjoissa kilpailee 62 kilpailijaa ja
joukkuesarjoissa 35 joukkuetta.

2. PÄÄTOIMIHENKILÖT
Kilpailunjohtaja
Järjestelysihteeri
Ratamestari
Kilpailukeskusvastaava
Juomarasti
Lähtövastaava
Tulostoimiston päällikkö
Kilpailijoiden edustaja

Katja Auvinen (TTT),
gsm 040 558 6060, info@turkurogaining.fi
Katja Auvinen (TTT)
Joni Holmroos (TuNMKY)
Laura Nordgren (TTT)
Sofia Granroth (TTT)
Annukka Sirviö (TTT)
Hannu Arki (TuMe)
Jyrki Kajavalta

3. KILPAILUN YLEISAIKATAULU
Sunnuntai 21.11.2021
-

12.00
12.30
12.45
13.00
13.05
13.15
13.20
13.30
13.30
15.00
15.05
15.20
15.50
16.00

Kilpailukeskus ja kilpailutoimisto aukeaa, WC-tilat kilpailijoiden käytössä
Emit-korttien nollaus alkaa
Karttojen jako ja reittisuunnittelu alkaa henkilökohtaisilla sarjoilla
Lähtölaukaus henkilökohtaisilla sarjoilla
Karttojen jako ja reittisuunnittelu alkaa joukkuesarjoilla
Juomarasti aukeaa
Lähtölaukaus joukkuesarjoilla
Maali aukeaa
Kilpailukeskuksessa sijaitseva juomapiste aukeaa
Kilpailuaika päättyy henkilökohtaisilla sarjoilla
Juomarasti suljetaan
Kilpailuaika päättyy joukkuesarjoilla
Maali suljetaan
Kilpailukeskus ja WC-tilat suljetaan

4. KILPAILUKESKUS JA KILPAILUTOIMISTO
Kilpailukeskuksena toimii Metsämäen ravirata, Vanha Tampereentie 235, 20380 Turku. Pysäköinti on raviradan
parkkipaikalla Vanhan Tampereentien varrella.
Kilpailutoimiston puhelinnumero on kilpailunjohtaja Katja Auvisen numero 040 558 6060.
Mikäli joukkueen ilmoittautumistiedoissa ei ole tapahtunut muutosta, joukkueen ei tarvitse ilmoittautua
kilpailutoimistossa saapuessaan kilpailukeskukseen.
Kilpailukeskuksessa on arvotavarasäilytys. Arvotavarat luovutetaan takaisin kilpailijoille kilpailunumeroa vastaan.
Kilpailukeskuskartta >>

5. PYSÄKÖINTI
Autojen pysäköinti tapahtuu kilpailukeskuksessa pysäköinninohjaajien ohjeiden mukaisesti. Sisäänajo Vanhan
Tampereentien puolelta. Matkaa pysäköinnistä kilpailukeskukseen on noin 200 m. Kilpailukeskuskartta löytyy
kilpailun www-sivulta, siihen kannattaa tutustua.

6. KIELLETYT ALUEET
Kilpailijat voivat liikkua ja verrytellä kilpailukeskusalueella. Muualla verryttely ja liikkuminen muulloin kuin
kilpailusuorituksen aikana on kielletty.
Kilpailumaastossa kiellettyjä alueita ovat piha-alueet, viljellyt pellot, hevosaitaukset ja erikseen kielletyn alueen
merkinnällä esitetyt kohteet.
Piha-alueet on merkitty kielletyn alueen oliivinvihreällä. Suunnistuskartalla esitetyt kielletyt pihat on esitetty vain
suunnistuskartalla ja tämän ulkopuolella olevat pihat näkyvät vain rogainingkartalla.

Muut kielletyt alueet (tiet, pellot, tehdasalueet) on esitetty kielletyn alueen merkinnällä ja näkyvät kummallakin
kartalla. Huomioitavaa on, että kaikki syysviljalla olevat pellot ovat kiellettyjä alueita. Kaikkia näitä peltoja ei ole
merkitty karttaan kielletyiksi alueiksi, koska se heikentäisi kartan luettavuutta.
Aluetta halkova Topinoja on nykyisin hyvin leveä ja ylipääsemätön. Tämä kannattaa huomioida reitinsuunnittelussa.

7. ENSIAPU
Kilpailutoimistossa on saatavilla perus-ensiaputarvikkeita (nyrjähdykset, hiertymät, naarmut) itsehoitoa varten.
Turun alueen terveyskeskuspäivystys toimii T-sairaalassa, Savitehtaankatu 1, Turku, puh. 02 313 8800.
Päivystyksessä hoidetaan kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita.
Mikäli suunnistaja vammautuu maastossa ja tarvitsee kuljetusta, kuljetuksen jatkohoitoon voi tilata
kilpailutoimistosta, gsm 040 558 6060.

8. KILPAILUNUMEROT
Kaikki sarjat käyttävät kilpailunumeroita. Joukkuesarjoissa kaikilla joukkueen jäsenillä on oma kilpailunumero.
Kilpailunumeroa kannetaan näkyvillä koko kilpailun ajan siten, että se näkyy esteettä eteenpäin. Kilpailunumerot ja
niiden kiinnittämiseen varatut hakaneulat ovat kilpailijoiden itse noudettavissa kilpailutoimiston vieressä olevasta
telineestä.
Kilpailunumeroita ja hakaneuloja ei tarvitse palauttaa kilpailun jälkeen.

9. RATAMESTARIN TERVEHDYS
Kilpailualueen keskellä on Topinojan jätekeskus, joka on kiellettyä aluetta. Tämä vaikuttaa ratasuunnitteluun aika
paljon, kuten myös ylipääsemätön Topinoja sekä aluetta halkovat valtatiet. Arvelen, että kaikkien kannattaa pyrkiä
kilpailun aikana kiertämään jätekeskuksen alue, koska muuten joutuu lopussa etenemään jo tulomatkalla kuljettuja
reittejä. Varsinkin hitaampien kilpailijoiden kannattaa jo alkumatkalla pohtia mitä rasteja kannattaa hakea, jotta ehtii
jätekeskuksen kiertämään.
Juomarasti on sijoitettu jätekeskuksen toiselle puolelle lähdöstä katsoen siten, että siitä olisi kilpailijoille
mahdollisimman paljon iloa.
Kilpailun aluksi on kaikille tarjolla tiepohjaa. Lähimmille suunnistuskartan osille on matkaa reilu kaksi kilometriä,
joten jokainen ehtii myös suunnistuskartan rasteille. Lähes puolet rasteista on suunnistuskartalla, joten
metsäsuunnistustakin on tarjolla. Maastot eivät lähiömetsinä ole kuitenkaan kovin vaativia, mutta ratamestari on
yrittänyt etsiä vaikeitakin pisteitä. Muutama rasti on määritteellä kuoppa ja lippu on kuopassa melko piilossa.
Rastien sijoittelussa on pyritty siihen, että optimireitti ei olisi aivan selvä. Tuplausrastin sijainti tukee tätä tavoitetta
ja jokainen joutuu miettimään, että miten tuplausrastin tuplaa vai kannattaako tuplata lainkaan.
Kenkäsuositus on nappulakenkä tai maastojuoksulenkkari. Ei suunnistusnastarikaan huono valinta ole, koska
pehmeää pohjaa on runsaasti.

10. VAROMÄÄRÄYKSET, KIELLETYT ALUEET JA VAKUUTUKSET
Kilpailu käydään osin asutuksen piirissä. Kilpailureitti sisältää katujen ylityksiä. Ylityksissä ei ole opastuksia
järjestäjien toimesta, joten ylityksissä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Kilpailijoiden on noudatettava
liikennesääntöjä. Kilpailijoita muistutetaan, että kadut/ajoradat on tehty ajoneuvoja, ei suunnistajia varten.
Kilpailualuetta halkoo kaksi isoa tietä. Turun ohikulkutie ja Vanha Tampereentie. Nämä tiet saa ylittää vain
merkityistä kohdista. Useimmat paikat ovat ylikulkusiltoja tai alikulkutunneleita. Myös muutama suojatie on
käytössä. Valoristeyksissä tulee noudattaa liikennevaloja.
Kilpailualueella liikkuu hevosia ohjastajineen. Kilpailijoiden on noudatettava erityistä varovaisuutta hevosten
kohtaamisissa, koska eläimet voivat säikähtäessään käyttäytyä arvaamattomasti. Ravihevoset liikkuvat nopeasti,
joten on syytä tarkkailla huolellisesti ympäristöä raviradan alueella ja harjoitusradoilla liikuttaessa.
Hevosten harjoittelurata on merkitty karttaan vihreäksi muutetulla pururatamerkinnällä. Kilpailussa tätä rataa saa
käyttää. Normaalisti se on varattu vain hevosille.
Kilpailijoita ei ole vakuutettu erikseen tapaturmien varalle. Jokaisen on syytä huolehtia omasta vapaa-ajan
vakuutusturvastaan. Partiovakuutus on voimassa kilpailuun osallistuvilla partiolaisilla.

11. KILPAILUKARTAT JA RATAMERKINNÄT
Kilpailussa käytetään kahta karttaa, joista toinen on rogainingkartta mittakaavassa 1:15 000, käyräväli 5 m. Toinen
kartta on suunnistuskartta mittakaavassa 1:10 000. Suunnistuskartan koillisen alueen käyräväli on 5 m. ja
suunnistuskartan muiden alueiden käyräväli on 2,5 m.
Suunnistuskartan alueella olevat rastit näkyvät vain suunnistuskartalla, muut rastit näkyvät rogainingkartalla.
Suunnistuskartan kattama alue on rajattu rogainingkartassa vihreällä katkoviivalla.
Molemmat kartat ovat samassa karttamuovitaskussa, ja ne saa halutessaan ulos muovista.
Lähtö on merkitty rogainingkarttaan lähtökolmiolla ja maali kaksoisympyrällä.

12. RASTINMÄÄRITTEET, RASTIEN PISTEYTYS JA KILPAILUN PISTELASKU
Suunnistuskartan rastien rastimääritteet ovat suunnistuskartalla ja Rogaining-kartan rastien määritteet ovat
Rogaining-kartalla. Rastinmääritteitä ei ole saatavilla irrallisena.
Rastit on pisteytetty eriarvoisesti. Kustakin rastista saa pisteitä välillä 1 - 10 p. Rastikoodin viimeinen numero kertoo
rastin pistemäärän. Jos rastikoodin viimeinen numero on nolla, rastista saa täydet 10 pistettä. Esimerkkejä:
Rastikoodi 65 -> 5 pistettä. Rastikoodi 80 -> 10 pistettä. Rastikoodi 152 -> 2 pistettä.
Rasti 80 on tuplausrasti. Tuplausrastilla voi käydä leimaamassa kaksi kertaa ja kummastakin leimauksesta saa
rastikoodin mukaiset pisteet.
Tuplausrastin kahden leimauksen välissä tulee käydä leimaamassa vähintään yksi toinen rasti.
Eniten pisteitä määräajassa kerännyt on kilpailun (sarjan) voittaja. Tasapisteiden sattuessa järjestyksen määrää
suoritusaika.
Myöhässä maaliin tulevien joukkueiden kokonaispisteistä vähennetään 2 pistettä kutakin alkavaa
myöhästymisminuuttia kohden.

13. JUOMARASTI
Juomarasti on merkitty rogainingkarttaan rastikoodilla 80 ja juomarastin symbolilla. Juomarastilla on tarjolla
sekamehua ja vettä. Juomarastilla ei ole erillistä omien juomapullojen täydennysmahdollisuutta.
Muista leimata myös juomarastilla!
Kilpailukeskuksen maalissa sijaitsevassa juomapisteessä voi käydä myös kilpailun aikana (aukeaa klo 13.15).
Kilpailukeskuksen juomapiste ei ole kilpailurasti.

14. EMIT-LEIMAUS
Kilpailussa käytetään sähköistä Emit-leimausjärjestelmää. Niille, jotka eivät ole ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoittaneet omaavansa Emit-korttia, on varattu lainakortti. Laina-emitkortit ovat kuitattavissa henkilökohtaisesti
kilpailutoimistosta sen aukioloaikoina.
Kilpailussa ei käytetä pahvisia Emit-tarkistusliuskoja. Mikäli joukkueen Emit-kortti ei toimi, joukkue ei saa tulosta.
Joukkue on itse vastuussa siitä, että joukkueella on toimintakuntoinen, lähtöluettelossa mainitun numeron mukainen
Emit-kortti. Virheellinen numero on muutettava kilpailutoimistossa ennen kilpailun alkua. Emit-numeroa ei tarkisteta
järjestäjien toimesta lähdössä. Emit-kortin toimivuuden voi testata Emit-nollauspisteessä. Vilkkuva merkkivalo
leimattaessa osoittaa kortin olevan kunnossa. Emit-kortteja tarvitaan vain yksi kortti per joukkue.
Rasteilla käynti kontrolloidaan asettamalla Emit-kortti rasteilla olevaan oranssiin leimasimeen.
Joukkueiden ei kannata leimata uudestaan rastilla, jolla ovat jo kertaalleen käyneet (pois lukien tuplausrasti).
Pahimmassa tapauksessa seurauksena voi olla Emit-kortin täyttyminen ja loppuleimojen kirjaamatta jääminen.
Tuloslaskenta sinänsä selviää tuplaleimoista, mutta Emit-kortin täyttymistä ei tuloslaskentakaan enää voi pelastaa.
Maaliintulon jälkeen Emit-kortit käydään purkamassa tulostoimistossa. Lainatut Emit-kortit on palautettava
maaliintulon ja leimantarkistuksen jälkeen kilpailutoimistoon, kuitenkin viimeistään kilpailupäivänä klo 15.50.
Palauttamattomasta kortista peritään 69 e.

15. LÄHTÖ
Lähtö sijaitsee kilpailukeskuksessa. Kilpailunumerot tulee noutaa kilpailutoimiston edustalla olevasta telineestä
ennen lähtöön siirtymistä.
Lähdön toiminta:
Joukkueet siirtyvät lähdön odotusalueelle Emit-nollauspisteen kautta:
Henkilökohtaiset sarjat klo 12.30 alkaen
Joukkuesarjat klo 12.50 alkaen
Joukkueet ryhmittäytyvät varsinaisen, erikseen rajatun lähtöalueen ympärille:
Henkilökohtaiset sarjat klo 12.45 mennessä
Joukkuesarjat klo 13.05 mennessä
Tämän jälkeen joukkueet päästetään varsinaiselle lähtöalueelle, josta jokainen ottaa itselleen kilpailukartan. Lähdön
odotusalueelle ja varsinaiselle lähtöalueelle päästetään ainoastaan kilpailunumerolla varustettuja joukkueita.
Kaikkien sarjojen kartat ovat samanlaisia, eli joukkue voi ottaa minkä tahansa vapaan kartan/kartat.
Joukkueella on 15 minuuttia aikaa suunnitella oma reittinsä. 15 minuutin suunnitteluajan kuluessa ei saa poistua
varsinaiselta, rajatulta lähtöalueelta. Pakottavan tarpeen vaatiessa (esim. WC-hätä,) saa järjestäjältä siihen luvan
saatuaan poistua lähtöalueelta, mutta poissaolon ajaksi joukkueen on luovutettava kilpailukorttinsa ja kaikki
kilpailukarttansa järjestäjille.
Lähtölaukaus tapahtuu porrastetusti klo 13.00 (henkilökohtaiset sarjat) ja 13.20 (joukkuesarjat), jonka jälkeen
joukkueet ovat vapaita poistumaan maastoon.
Lähtö videoidaan ja varaslähdön ottaneita rangaistaan tuomarineuvoston erillisen päätöksen mukaisesti.
Mikäli joukkue myöhästyy lähdöstä, se saa lähteä maastoon, mutta myöhästynyttä aikaa ei hyvitetä loppuajassa.
Lähtö puretaan ja Emit-nollauspiste siirretään välittömästi lähdön tapahduttua kilpailutoimistoon. Jos joukkueen
myöhästyminen on muutamaa minuuttia suurempi, tapahtuu joukkueen Emit-kortin nollaus ja lähtö
kilpailutoimistosta.

16. MAALI
Maali sijaitsee kilpailukeskuksessa. Maaliin ei ole viitoitusta. Kilpailuaika katkeaa maalissa suoritettavaan
maalileimaukseen. Maalileimauksen suorittavan joukkueen jäsenen tulee saapua maaliin oman joukkueensa
viimeisenä. Puuttuva maalileima johtaa joukkueen hylkäämiseen. Joukkue saa pitää karttansa maaliintulon jälkeen.
Maaliintulon jälkeen joukkue käy purkamassa Emit-korttinsa tulostoimiston Emit-purkupisteessä, johon on opastus
maalista. Emit-purun yhteydessä joukkue saa toimitsijalta rastikohtaisen piste-erittelytulosteen. Mikäli leimauksissa
on epäselvyyksiä, joukkue ohjataan jatkoselvitykseen.
Joukkuesarjoissa emit-purku suoritetaan ainoastaan joukkueen yhden jäsenen toimesta. Joukkueen muiden jäsenten
tulee maaliintulon jälkeen siirtyä odottamaan väljemmälle alueelle.
Koska suurin osa joukkueista saapuu maaliin hyvin lyhyen ajan sisällä, Emit-purussa kannattaa varautua
jonotukseen.
Keskeyttänyt joukkue juoksee normaalisti maaliin ja ilmoittaa keskeytyksestä Emit-kortin purkupisteessä.
Maalissa on juomatarjoilu, jossa on tarjolla sekamehua ja vettä.
Kilpailijoiden toivotaan huolehtivan riittävästä väljyydestä kilpailukeskusalueella, ja oleilevan mahdolliset odotusajat
mieluiten ulkona.

17. KANGASMERKIT
Ne kilpailijat, jotka eivät aiemmin ole saaneet Turku Rogaining -kangasmerkkiä, voivat käydä kuittaamassa itselleen
merkin kilpailutoimistossa sen aukioloaikana. Merkki on henkilökohtainen ja sen saa vain yhden kerran.

18. PUKEUTUMIS- JA WC-TILAT
Kilpailijoille ei ole tarjolla peseytymismahdollisuutta. Pukeutumistilat sijaitsevat raviradan aulatilassa, ja ne ovat
yhteiset miehille ja naisille. Varustekassit voi omalla vastuulla jättää pukeutumistiloihin. Raviradalla on WC-tilat
erikseen miehille ja naisille. Pukeutumistiloista pitää poistua klo 16.00 mennessä.
Pukeutumistiloissa suositellaan kasvomaskin käyttöä.
Sisätiloihin EMIT-purkua pidemmälle ei saa tulla kengät jalassa.

19. TULOKSET
Online-tulokset (Emit-purkutilanne) ja lopulliset tulokset ovat nähtävillä kilpailun www-sivuilla osoitteessa
http://turkurogaining.fi/trws2021/

20. PALKINNOT
Avoimessa kilpailussa ei jaeta sarjakohtaisia palkintoja. Kaikkien osallistuneiden kilpailijoiden kesken arvotaan
seuraavat palkinnot:
Suunnistajan kaupan lahjakortti, 50€
Turku Rogaining/FRC 2019 -putkihuivi, 3 kpl
Arvontapalkinnot arvotaan ja voittajat julkaistaan etukäteen. Voittajat voivat noutaa palkinnot kilpailutoimistosta
maaliin tulon jälkeen.

21. KILPAILIJOIDEN VALOKUVAUS
Kilpailijoita tullaan valokuvaamaan järjestäjien toimesta kilpailun aikana ja valokuvia tullaan julkaisemaan kilpailun
www-ja Facebook-sivuilla siten, että henkilöt ovat kuvista tunnistettavissa. Kuvien yhteydessä saatetaan julkaista
myös kilpailijan nimi ja kilpailijan edustama seura. Kuvia luovutetaan myös lehdistön käyttöön ja kuvia voidaan
käyttää tulevien kisojen markkinointimateriaaleissa. Mikäli kilpailija ei halua, että hänen kuviaan julkaistaan, tulee
asiasta ilmoittaa etukäteen sähköpostitse osoitteeseen info@turkurogaining.fi tai kilpailupäivänä kilpailutoimistoon
klo 12.30 mennessä.

22. MAJOITUS
Kilpailukeskuksessa ei ole järjestetty majoitusmahdollisuutta pitkämatkalaisille.

23. LÖYTÖTAVARAT
Löytötavaroita voi kilpailun aikana tiedustella kilpailutoimistosta ja kilpailun jälkeen kilpailun johtajalta gsm 040 558
6060 tai info@turkurogaining.fi.
Kilpailun löytötavaroita säilytetään vuosi, minkä jälkeen arvoltaan pienet tavarat heitetään pois ja arvokkaammat
toimitetaan löytötavaratoimistoon.

24. PARTIOLAISTEN ADVENTTIKALENTERIT
Kilpailutoimistossa on myynnissä partiolaisten adventtikalentereja 10 euron hintaan. Jos on vielä se hankkimatta,
niin nyt on loistava tilaisuus. Samalla tuet partiotoimintaa Turun Tähti-Tytöissä.

